
UCHWAŁA NR XVIII/110/2015
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz.774, poz. 1045, poz. 1238, poz. 1699 i 
poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 
613), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Brzeziny wprowadza się opłatę targową.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach położonych w granicach administracyjnych 
miasta Brzeziny, w następującej wysokości:

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra oraz innych pojemników - 1,00 zł;

2) przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu do 2 m2 powierzchni włącznie - 3,00 zł;

3) przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powyżej 2 m2 powierzchni do 6 m2 powierzchni 
włącznie - 6,00 zł;

4) przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 6 m2 do 10 m2 powierzchni 
włącznie  - 9,00 zł;

5) przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 10 m2 do 15 m2 

powierzchni włącznie - 12,00 zł;

6) przy sprzedaży z placu pod towar lub stoisko przy zajęciu powierzchni powyżej 15 m2 za każdy m2 zajętej 
powierzchni – 1,00 zł;

7) przy sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego z zajęciem dodatkowej powierzchni pod 
stoisko do 2 m2 włącznie – 9,00 zł oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad 2 m2 

– 1,00 zł;

8) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton ładowności 
włącznie, w tym również ciągnika rolniczego z przyczepą z zajęciem dodatkowej powierzchni pod stoisko 
do 2 m2 włącznie – 12,00 zł oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad 2 m2 – 1,00 
zł;

9) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton ładowności z 
zajęciem dodatkowej powierzchni pod stoisko do 3 m2 – 14,00 zł                                                                                  
oraz za każdy dodatkowy m2 zajętej powierzchni pod stoisko ponad  3 m2 – 1,00 zł.

2. Przy naliczaniu opłaty targowej wprowadza się następujące zasady dotyczące zajmowanej powierzchni:

1) do 1 m2 – pobiera się  opłatę jak za cały 1 m2;

2) przekraczającej 1 m2 – pobiera się opłatę za faktycznie zajmowaną powierzchnię  przy zastosowaniu 
następujących zaokrągleń:

a) końcówki nie przekraczające 0,5 m2 powierzchni pomija się,

b) końcówki wynoszące 0,5 m2 i przekraczające 0,5 m2 powierzchni – zaokrągla się w górę do    pełnego 
metra kwadratowego.

3. Dowodem wniesienia opłaty targowej jest wydane przez inkasenta pokwitowanie.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach 
Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością.
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§ 5. Pobrane w danym dniu wpływy w wys. 100% opłaty targowej inkasent wpłaca na konto Urzędu Miasta 
Brzeziny w następnym dniu, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym 
następującym po dniu wolnym od pracy.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 40% pobranych w danym miesiącu 
opłat targowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIII/201/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2013  roku w 
sprawie opłat targowych.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2016 roku.

2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji 
publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny oraz na targowisku miejskim w 
Brzezinach.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kędzia
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